
Beste mensen, 

Vanmiddag was ik met mijn toerfiets onderweg in de provincie: Hijken - Brunsting – Eemster – 
Geeuwenbrug – richting Diever. Vlak voor Diever door de bossen terug richting Hoogersmilde – 
Hooghalen en dan naar huis, bijna 60 km in totaal. 
In het bos viel het wel mee, maar op het platteland zag ik tal van omgekeerde vlaggen. Ik ben 
maar opgehouden met tellen. De Smildervaart (stille kant) is zelfs helemaal volgehangen! 

De emoties lopen nog steeds hoog op. Er is veel onrust in het (boeren)land. Gelukkig las ik bij 
thuiskomst op de app het bericht dat ook de meer radicale boerenorganisatie nu contact gaat 
zoeken met de bemiddelaar. Wat je er ook van vindt, de oplossing moet toch komen door samen 
in gesprek te gaan…  We wensen iedereen die er bij betrokken is, veel wijsheid toe! 

Morgen bent u welkom in de kerk. De viering begint om 9.30, online kunt u meekijken of later op 
uw eigen tijd. 
We besteden voor de derde achtereenvolgende keer aandacht aan het Onze Vader. In het 
gebedenschrift onder de toren zijn al wat gebeden bijgekomen. Ieder die dat wil, is van harte 
uitgenodigd dat de komende tijd te doen. Ook de gebedenboekjes laat ik nog maar even liggen 
– voor wie daar in wil neuzen. 
De kerk is dagelijks geopend. 

Volgende week woensdag 3 augustus is er weer een koffiemiddag in het Ontmoetingshuis. Van 
harte welkom, vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur. Er wordt gezorgd voor een gezellige activiteit en 
uiteraard is er koffie en/of thee voor iedereen! 

U kunt zich ook nog opgeven voor de Dagtrip naar de Floriade. Een buitenkansje, want deze 
grote tuinbouwexpositie wordt slechts één keer in de zoveel jaar gehouden (en deze editie zou 
wel eens de laatste kunnen zijn?). Daarnaast bieden we een scherpe prijs aan. Voor 50 euro p.p. 
wordt u per luxe touringcar vervoerd, is uw entreekaartje betaald, krijgt u speciale rondleiding op 
het gedeelte dat door de Almeerse kerken is ingericht en gaat u op de terugweg ook nog 
dineren.  
Aarzel niet te lang en geef u op bij Albert Weemstra, tel. 544 268 / aweemstra@gmail.com 

Collega Esther is nog op vakantie. 
De komende twee weken doe ik het zelf ook even rustig aan. Voor noodgevallen ben ik  
beschikbaar, maar voor het overige ga ik andere dingen doen. Misschien wel weer een rondje 
door Drenthe fietsen…?! Kijken hoe de vlag er bij hangt… 

Via deze link kunt u een mooi gebed lezen op de site van de landelijke kerk 

Een hartelijke zomergroet van uw predikant, 

  
met vriendelijke groet, 
  
Bert Altena 
T 0592-405514 
M 06-30285649 
www.bertaltena.com
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